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Voorwoord

Kortrijk en linnen, een eeuwenoude
symbiose
Een verhaal van passie, van vallen en opstaan,
van noeste arbeid, van durf en inventiviteit

Generatie na generatie heeft Vlaanderen een unieke kennis opgebouwd in de
teelt en het verwerken van vlas tot een wereldbefaamd weefsel. Over de eeuwen heen zijn familiedynastieën opgebouwd en ook weer verdwenen.
Dit boek brengt het verhaal van de familie de Bethune en de indrukwekkende linnenhandel die zij hebben opgebouwd in de 18de eeuw. Het is een ingekorte versie van een jarenlange studie die het rijke verleden van vlas prachtig
illustreert en aantoont hoe de ‘Golden River’ de welvaart van Vlaanderen heeft
gestuwd. Want toen reeds verhandelde de familie Bethune Vlaams linnen op
internationale schaal en zette ze vlas op de wereldkaart.
Wat dit boek bijzonder boeiend maakt is dat we vandaag een revival meemaken van de vlasindustrie. Op 10 jaar tijd is de uitzaai van vlas tussen Caen en
Amsterdam verdubbeld en deze tendens zal zich voortzetten. De covid-crisis
heeft immers een boost gegeven aan lokaal vervaardigde producten en de ecologische transitie blijkt een krachtige groeifactor voor onze sector. Daardoor
is linnen meteen ook een katalysator voor een grondige industriële revolutie
waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ondernemen een
centrale plaats gaat innemen.
Wij bij LIBECO beleven dus een boeiend tijdperk: rijk aan ons verleden en
vol hoop voor de toekomst. In die zin komt dit boek wat mij betreft precies op
tijd, want het zet linnen prominent in the picture. Daarom wil ik het graag bij
iedereen die geïnteresseerd is in dat verleden én in creatief ondernemerschap
door de eeuwen heen warm aanbevelen.
Raymond Libeert
Managing Director LIBECO
Bestuurder FEDUSTRIA
Voorwoord 11

Inleiding

In het kielzog van de vroegmoderne transitie in West-Europa van traditionele naar moderne burgermaatschappij, met daarin meer bepaald de evolutie van ambachtelijke naar gemechaniseerde en ten slotte geïndustrialiseerde
nijverheid, maakte ook de handelsmentaliteit een sprong van een oude naar
een nieuwe cultuur. De historiek van het huis Bethune et Fils, dat in dit relaas
wordt belicht, speelt zich af in die periode.
De befaamde linnenhandel, die vanaf 1747 ruim een eeuw lang in het Kort
rijkse letterlijk de (lijnwaad)lakens uitdeelde, werd uitgebouwd door een jonge,
dynamische Fransman uit Rijsel. Nadat Jean-Baptiste Bethune in de leer was
gegaan bij een Reimse linnenhandelaar, ging hij op zoek naar een plaats om
een handelsleven in die sector op te bouwen. Bijna vanzelfsprekend kwam hij
terecht in Kortrijk, toen een van de meest vermaarde fijnlinnencentra in Europa, waar hij ook een geschikte vrouw vond om hem daarin te ondersteunen.
Door zijn huwelijk met Jeanne-Thérèse Van Dale op 9 juli 1747 kon hij immers
meteen aan de slag in de stoffenhandel die haar broer Joseph van hun vader
had geërfd. Maar tegelijk concentreerde hij zich meer op de handel in linnen
binnen het bedrijf. Dit liep dermate goed dat de zaak al snel kon uitgroeien
van een boutique met gediversifieerd textielaanbod in detailverkoop naar een
groothandel gespecialiseerd in linnen.

Ontsluiting van een onbekend bedrijfsarchief
Emanuel baron de Bethune, voormalig burgemeester van Kortrijk, kwam in de
jaren negentig van de vorige eeuw aankloppen bij de vakgroep Vroegmoderne
Geschiedenis van de Universiteit Gent, met de vraag of zij geïnteresseerd was
in het grotendeels bewaard gebleven handelsarchief van zijn voorouders: de
linnenhandelaars Bethune et Fils (1747–1856). Die vakgroep houdt zich specifiek bezig met de studie van de vroegmoderne tijd (± 1450 tot 1800), in Europa
Inleiding 13

ook ‘ancien régime’ genaamd. Uiteraard was de belangstelling voor deze collectie groot, want tot nu toe werden er wat de Lage Landen betreft nauwelijks
ondernemingen uit de achttiende eeuw bestudeerd. Het gros van de onderzoeken heeft betrekking op de industriële negentiende- en twintigste-eeuwse periode. En binnen de vroegmoderne tijden zijn de studies overal — of het nu gaat
om België, Nederland, Frankrijk of Engeland — veelal beperkt in omvang. Bovendien duiken steeds weer dezelfde namen op van ondernemers die voor het
grootste gedeelte opereerden in de zestiende of zeventiende eeuw. Dit noodgedwongen terugvallen op telkens weer hetzelfde onderzoeksmateriaal wijst
pertinent op een gebrek aan bruikbare en voldoende gestoffeerde handelsarchieven. Daarom mag het vrijwel volledig bewaarde bestand van Bethune et
Fils nagenoeg als unicum worden beschouwd en kan het belang van dit handelsarchief voor de achttiende eeuw niet genoeg worden benadrukt.
De studie ervan mocht en kon dus niet uitblijven. Sociaal-economisch historicus Chris Vandenbroeke, gespecialiseerd in de pre-industriële linnennijverheid op het Vlaamse platteland, heeft daar meteen zijn schouders onder gezet.
Hij vroeg mij de inhoud van dat archief bloot te leggen, omdat hij wist dat ik als
dochter van een voormalige vlashandelaar jarenlang een eigen textielzaak had
gerund en van Kortrijk afkomstig was. Als al wat oudere, atypische student,
was ik ook minder strikt aan tijdslimieten gebonden. Maar het opmaken van
een werkbare inventaris van het archief alleen al maakte het leeuwenaandeel
uit van mijn licentiaatsthesis1, waarna de feitelijke bedrijfsanalyse ten gronde
mij uiteindelijk vijftien jaar van mijn leven heeft gekost. Dit gezegd zijnde hoort
u mij niet klagen, want het was een ongemeen boeiend onderzoek.
Het onbekende, maar erg omvangrijke archief openen als bron bleek evenwel
een uitdaging. Er was immers niet alleen uitgebreid cijfermateriaal beschikbaar via de boekhoudregisters, maar vooral gedetailleerde socio-economische
en culturele informatie via de in- en uitgaande correspondentie. Door het lezen
van wel 50.000 handelsbrieven beschikte ik al snel over een duizelingwekkende hoeveelheid onbekende praktische en technische gegevens op tal van
terreinen en werd ook duidelijk dat de feitelijke opbouwfase van de firma in
de achttiende eeuw tot en met de crisis waarin ze verzeilde ten gevolge van de
Franse Revolutie in vele opzichten de belangrijkste periode geweest is voor de
firma.

Het bedrijfsarchief Bethune et Fils
De familie de Bethune bewaart in de orangerie van het ouderlijk kasteel te
Marke, deelgemeente van Kortrijk, een aanzienlijke hoeveelheid documenten.
De collectie bestaat uit een informatief gedeelte en een omstandig familiear14 Creatief ondernemerschap in de 18de eeuw

Figuur 1.1 Voorbeeld van een facturenboek
Bron: Archief Bethune, Marke. Handelsarchief, registers C.31.1.1. en C.31.4.8.

chief, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen privédocumenten en zakelijke papieren betreffende de linnenhandel. E. de Bethune heeft de relevante
informatie uit de private briefwisseling gebundeld in zijn familiekroniek met
betrekking tot het ancien régime.2 Het feitelijke handelsarchief Bethune et Fils
dat ik heb bestudeerd, valt uiteen in twee luiken: een boekhouding en een bilaterale correspondentie.
De boekhouding omvat gedetailleerde aankoop- en verkoopfacturenboeken,
memorialen, journaals, grootboeken en zakken met allerhande kwijtschriften
(zie kadertekst p. 17). De registers zijn gecatalogeerd met een code C, duidend
op commerce. Hoewel enkele registers in het bestand ontbreken, kon ik door
de voorhanden zijnde bronnen naast elkaar te leggen zowel de aankopen als
de verkopen van de stoffen nagenoeg volledig reconstrueren. En zodra de data
uit de diverse registers in excelbestanden waren gegoten, lieten ze niet alleen
toe daaruit allerlei gegevens te distilleren om klassementen op te maken met
betrekking tot de stoffen, de leveranciers en de klanten, maar ook een accurate
omzet te berekenen waaruit de winsten van het bedrijf bij benadering konden
worden ingeschat.
De correspondentie (zie figuur 1.2) van haar kant bleef zo goed als intact bewaard. Ze bevat inkomende en uitgaande brieven, die een nummer dragen,
respectievelijk beginnend met de code I.C. of U.C. De inkomende zitten verpakt in zakken: netjes geklasseerd per correspondent, alfabetisch volgens herkomst, in reeksen van tien jaren. De uitgaande werden door de zaakvoerders
chronologisch gekopieerd in dikke registers.
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